
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 31253 
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, 

κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έγκρι-

ση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 2994/18-6-2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32, 45 και 85 παρ. 2α.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/2211-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φι-
λολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
466/23-05-2019).

7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου με αριθμό: α) 30136/
17-7-2018 (ΦΕΚ 3424/τ.Β΄/17-8-2018) σχετικά με την 
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεο-
ελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές 
σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και β) 27937/29-5-2019 (ΦΕΚ 2312/τΒ΄/13-6-2019) 
που αφορά σε έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ.

8. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 27860/29-05-2019 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση 
με αριθμό 13/29-5-2019).

9. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ  258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές 
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη».

10. Την με αριθμό 967/11-9-2018 (ΦΕΚ  4094/τ.Β΄/
19-9-2018) απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ: «Έγκριση 
της 886/10-9-2018 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περί «Τροποποίη-
σης της υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (Α.Π.Θ.), περί ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρ-
μοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορι-
σμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» που είχε 
εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/
τ.Β΄/24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου Α.Π.Θ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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11. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 2.000,00 € ετησίως στον προϋπολογισμό του ΑΠΘ 
(ΚΑΕ 0149) και 4.000,00€ ετησίως στον προϋπολογισμό 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του 
προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Α. Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεο-
ελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές 
σπουδές», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΑΠΘ επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελλη-
νικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπου-
δές», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114) και του άρθρου 
17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ στη Νεοελληνική Φιλολογία 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη των 
κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η συστηματική 
εμβάθυνση της γνώσης και της έρευνας σε αυτό το γνω-
στικό πεδίο, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία όπως 
οι Ψηφιακές Σπουδές, η Βιβλιολογία, η Ειδική Διδακτική 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, οι Σπουδές στον νεότερο 
ελληνικό πολιτισμό αλλά και οι σχέσεις της λογοτεχνίας 
με άλλες τέχνες και της φιλολογίας με άλλες επιστήμες.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η ανάπτυξη της 
έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων 
επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύει 
η Νεοελληνική Φιλολογία, στο πλαίσιο του Τομέα Με-
σαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ, καθώς και σε συναφείς αναγνω-
ρισμένες ειδικεύσεις (Ερμηνεία, Κριτική λογοτεχνικών 
κειμένων, Εκδοτική και επιμέλεια έκδοσης λογοτεχνικών 
κειμένων). Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική 
Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συνε-
χίζοντας και διευρύνοντας την παράδοση της Σχολής 
σε διάφορες εκφάνσεις και εκδοχές των λογοτεχνικών 
σπουδών, όπως η κριτική της λογοτεχνίας, η επιμέλεια 
εκδόσεων και οι διάφορες πρακτικές της γραφής, απο-
σκοπεί να καλλιεργήσει και να διευρύνει τις ικανότητες 
των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα, 
να δημιουργήσει επιστήμονες και ερευνητές/τριες με 
τη μεγαλύτερη δυνατή κατάρτιση, που θα μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες σε ειδικευμένους Νεοελληνιστές 
Φιλολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός 
και εκτός της Ελλάδας· να δημιουργήσει το κατάλληλο 
υπόβαθρο για να προχωρήσουν οι φοιτητές/τριες του 
Β΄ Κύκλου σε Σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθούν με 

την επιστημονική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, κα-
θώς και να συμβάλουν στην ενίσχυση και διάδοση των 
νεοελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κρι-
τική και κειμενικές σπουδές».

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική 
Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» για 
την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) 
του Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ. θα καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος 
ολοκλήρωσης των σπουδών με την πρόβλεψη δυνατό-
τητας παράτασης, καθώς και η ελάχιστη και ανώτατη 
διάρκεια των σπουδών για όσους/ες επιλέξουν τη δυ-
νατότητα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90.

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερ-
μηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης της εκπό-
νησης της απαιτούμενης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας, οργανώνονται σε τρία εξάμηνα.

Συγκεκριμένα:
- Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές/τριες παρα-

κολουθούν μαθήματα και εργαστήρια με φόρτο εργασί-
ας 10 ECTS έκαστο, δηλαδή τρία (3) μαθήματα ανά εξά-
μηνο και συνολικά έξι (6) μαθήματα με φόρτο 60 ECTS.

- Κατά το τρίτο εξάμηνο, εκπονούν μεταπτυχιακή δι-
πλωματική εργασία φόρτου 30 ECTS. 

- Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται ως ΝΕΦ (= Νέα Ελληνι-
κή Φιλολογία) και ορίζονται σε ευρεία λίστα μαθημάτων, 
η οποία θα συμπεριληφθεί στον Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. «Νε-
οελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές 
σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Κάθε εξά-
μηνο προσφέρονται τουλάχιστον τρία από τα μαθήματα 
αυτής της λίστας και κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει ελεύ-
θερα από όσα προσφέρονται κάθε εξάμηνο ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντά του/της. Η αξιολόγηση γίνεται με 
ασκήσεις, μικροεργασίες ή άλλες υποχρεώσεις κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων και με τελική γραπτή εργασία.

Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: 
Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» γίνεται στην 
ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέ-
πονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και με αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επι-
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τροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλο-
λογίας του Α.Π.Θ., μπορεί να επιτρέπεται η διδασκαλία 
σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής.

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα με-
ρικής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον οικείο κανονισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 6
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2023-2024. 

Άρθρο 7
Τέλη Φοίτησης

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές 
του ΠΜΣ.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες είχαν εισα-
χθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 συνεχίζουν 
και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του ΦΕΚ ίδρυσης (3424/τ.Β΄/17-8-2018) και 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 2312/
τ.Β΄/13-6-2019)

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Β. Την έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (στο εξής: Κ.Μ.Σ.) του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., ως αυτοδύναμο Τμήμα που παρέχει Σπουδές 
Α΄ Κύκλου, οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 Σπουδές Β΄ Κύκλου οι οποίες ολοκληρώνονται με 
τη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και 
τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Στον Β΄ Κύκλο Σπουδών 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. εντάσσεται και το 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής 
Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές», 
στο οποίο αφορά ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (στο εξής: Κ.Μ.Σ.).

2. Ο παρών Κανονισμός θα ισχύσει για όλη τη διάρ-
κεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας 
Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμε-
νικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και 
οποιαδήποτε τροποποίησή του απαιτεί απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και 
έγκριση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.

3. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των με-
λών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της 
Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δεν δικαιούται 
απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. Ούτε 
ο/η Διευθυντής/ντρια ούτε τα μέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δικαιούνται επιπλέον αμοιβή 
για το διοικητικό τους έργο στο Π.Μ.Σ.

4. Το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κρι-
τική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. λειτουργεί χωρίς καταβολή τελών φοίτησης 
από τους/τις φοιτητές/τριές του.

Άρθρο 2
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΚΟΠΟΣ

1. Αντικείμενο του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ. είναι η μελέτη των κειμένων της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, η συστηματική εμβάθυνση της γνώσης και 
της έρευνας σε αυτό το γνωστικό πεδίο, καθώς και σε 
συναφή γνωστικά πεδία όπως οι Ψηφιακές Σπουδές, η 
Βιβλιολογία, η Ειδική Διδακτική της νεοελληνικής λογο-
τεχνίας, οι Σπουδές στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό 
αλλά και οι σχέσεις της λογοτεχνίας με άλλες τέχνες και 
της φιλολογίας με άλλες επιστήμες. 

2. Σκοπός του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κει-
μενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η 
εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στο επιστημονικό 
πεδίο που θεραπεύει η Νεοελληνική Φιλολογία, στο 
πλαίσιο του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών 
Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ, καθώς 
και σε συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (Ερμηνεία, 
Κριτική λογοτεχνικών κειμένων, Εκδοτική και επιμέλεια 
έκδοσης λογοτεχνικών κειμένων). Πιο συγκεκριμένα, 
το Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συνεχίζοντας και διευρύνοντας 
την παράδοση της Σχολής σε διάφορες εκφάνσεις και 
εκδοχές των λογοτεχνικών σπουδών, όπως η κριτική 
της λογοτεχνίας, η επιμέλεια εκδόσεων και οι διάφορες 
πρακτικές της γραφής, αποσκοπεί να καλλιεργήσει και 
να διευρύνει τις ικανότητες των νέων επιστημόνων για 
γνώση και συνθετική έρευνα, να δημιουργήσει επιστή-
μονες και ερευνητές/τριες με τη μεγαλύτερη δυνατή κα-
τάρτιση, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε 
ειδικευμένους Νεοελληνιστές Φιλολόγους στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας· να 
δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για να προχω-
ρήσουν οι φοιτητές/τριες του Β΄ Κύκλου σε Σπουδές Γ΄ 
Κύκλου και να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να συμβάλουν στην 
ενίσχυση και διάδοση των νεοελληνικών σπουδών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία 
του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελ-
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ληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές 
σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η 
Σύγκλητος του Α.Π.Θ., η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Α.Π.Θ., η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, η 
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) του Π.Μ.Σ. και ο Διευθυντής 
του Π.Μ.Σ.

2. Το Π.M.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κρι-
τική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. λειτουργεί υπό την εποπτεία της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., η οποία έχει 
τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και ο παρών 
Κανονισμός, και επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει 
κατά τη λειτουργία του Π.M.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας 
και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Είναι 
επίσης το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει οποιαδήποτε 
αλλαγή στον παρόντα Κανονισμό ή τροποποίησή του.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ Νεοελ-
ληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές 
σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απαρτί-
ζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Εκλέγονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για διετή 
θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 
τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Ένα μέλος 
από τη Σ.Ε. ορίζεται και ως ακαδημαϊκός σύμβουλος για 
τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες του Π.Μ.Σ. Ο 
ακαδημαϊκός σύμβουλος παρακολουθεί την εξέλιξη των 
σπουδών των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. και ενημερώ-
νεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για ενδεχόμενα 
προβλήματα στη φοίτησή τους (π.χ. συνεχείς απουσίες). 
Οι φοιτητές/ριες οφείλουν να έρχονται σε επαφή με τον/
την ακαδημαϊκό/ή σύμβουλό τους για κάθε πρόβλημα 
που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή πορεία των σπου-
δών τους.

Οι αρμοδιότητες της Σ.Ε. είναι αυτές αναφέρονται στο 
ν. 4485/2017 και οι οριζόμενες στα επί μέρους άρθρα 
του εν λόγω κανονισμού.

4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 
Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές 
του Α.Π.Θ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον 
αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος, για διετή θητεία. Είναι μέλος Δ.Ε.Π. της πρώτης 
βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ίδιου 
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερ-
μηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές. Έχει τις αρμοδι-
ότητες που προβλέπονται στον ν. 4485/2017 και όποιες 
άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλο-
λογίας του Α.Π.Θ. και δεν μπορεί να έχει περισσότερες 
από δύο (2) συνεχόμενες θητείες. Ο Διευθυντής έχει τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΣΤ του 
ν. 4485/2017, τις οριζόμενες στα επί μέρους άρθρα του 
εν λόγω κανονισμού καθώς και όποιες άλλες ορίζονται 
από τη Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ).

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. και με ευθύνη του/
της απερχόμενου/ης Διευθυντή/ριας συντάσσεται ανα-
λυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, 

κριτική και κειμενικές σπουδές του Α.Π.Θ., καθώς και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση 
των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπι-
νου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των δι-
αθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: 
Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές.

Άρθρο 4
ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κρι-
τική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. έχει μία ειδίκευση, Νεοελληνική Φιλολογία: 
Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές

2. Στους φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν τον κύκλο 
σπουδών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του 
παρόντος Κ.Μ.Σ., το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απο-
νέμει «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής 
Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές».

Άρθρο 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

1. Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κρι-
τική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομο-
ταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε 
κάθε περίπτωση δεν απονέμεται Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή/ρια 
του/της οποίου/ας ο τίτλος Σπουδών Α΄ Κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

2. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις ει-
σαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από αιτιολογημένη ει-
σήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: 
Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτές και υποψηφιότη-
τες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων 
Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Όσοι/ες υπο-
ψήφιοι/ες αυτών των περιπτώσεων γίνονται δεκτοί/ές 
καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε 
έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών μα-
θημάτων, για να καλύψουν τα κενά των προπτυχιακών 
τους σπουδών.

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και υπηρετούν 
στο Α.Π.Θ., μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, 
και μόνο ένας/μία κατ’ έτος, στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 
Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., εφόσον επιτύχουν 
στις εισαγωγικές εξετάσεις και με την προϋπόθεση ότι 
το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου 
που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές.
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Άρθρο 6
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Α. Αριθμός εισακτέων
1. α) Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται σε δέκα 
(10) φοιτητές/τριες κατ’ έτος.

β) Επίσης γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/σες 
υποψήφιο/ες ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιτυχό-
ντα.

γ) Το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., έχοντας ως στόχο 
τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των Κύκλων Σπου-
δών, έχει ορίσει ως μέγιστο αριθμό μεταπτυχιακών 
φοιτητών/ριών σε σχέση με τον αριθμό διδασκόντων/
ουσών στα Π.Μ.Σ. του τους/τις 4 μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες ανά διδάσκοντα, και σε σχέση και με τον 
αριθμό των φοιτητών/τριών του Π.Π.Σ. του ως μέγιστο 
αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του 
το 25% των προπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Δεδομένου ότι στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. φοι-
τητές/τριες κατ’ έτος ανέρχονται περίπου στους/στις 300 
και διαθέτει 55 μέλη (51 μέλη Δ.Ε.Π. και 4 μέλη Ε.ΔΙ.Π.) 
που μπορούν να αναλάβουν διδακτικό έργο στα Π.Μ.Σ. 
του, ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 
Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές, 
όπως προσδιορίζεται στα εδάφια α) και β) της παρού-
σας παραγράφου του άρθρου 6 πληροί τις παραπάνω 
προδιαγραφές.

Β. Προκήρυξη θέσεων
2. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας προκηρύσ-

σει κάθε Μάιο τις θέσεις για την εισαγωγή πτυχιούχων 
στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 
Η προκήρυξη δημοσιοποιείται αναρτάται ηλεκτρονικά 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας και 
ορίζει:

• τον αριθμό των θέσεων για κάθε έτος (όπως ορίζονται 
στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου).

• τις ημερομηνίες εντός των οποίων πρέπει να γίνει η 
κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολο-
γητικών (όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του παρόντος 
άρθρου) από τους/τις υποψήφιους/ες.

• την ύλη των εξετάσεων.
• τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να ολο-

κληρωθεί η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 5-6 του πα-
ρόντος άρθρου.

• τις ξένες γλώσσες στις οποίες πρέπει ή μπορεί να εξε-
ταστεί κάθε υποψήφιος/α, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

Γ. Ορισμός Επιτροπής Εξετάσεων
3. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας μαζί με την 

προκήρυξη των θέσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων 
στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές ορίζει και την επιτροπή για τη 
διενέργεια των εξετάσεων του επόμενου ακαδημαϊκού 
έτους, η οποία περιλαμβάνει: α) έναν θεματοδότη/τρια 
από τα μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης ΝΕΦ του Τομέα ΜΝΕΣ, 

β) δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή (για 
την περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης των τριών (3) 
μονάδων μεταξύ των δύο βαθμολογητών), γ) δύο βαθμο-
λογητές και έναν αναβαθμολογητή (για την περίπτωση 
απόκλισης μεγαλύτερης των τριών (3) μονάδων μεταξύ 
των δύο βαθμολογητών) για καθεμία ξένη γλώσσα που 
προβλέπεται να εξεταστεί, υποχρεωτικά ή δυνητικά, δ) 
διμελή επιτροπή που θα διενεργήσει τις συνεντεύξεις 
με τους/τις υποψηφίους/ες. Όλα τα μέλη της επιτροπής 
εξετάσεων είναι μέλη Δ.Ε.Π., και το ίδιο μέλος Δ.Ε.Π. μπο-
ρεί να έχει περισσότερους ρόλους μέσα στην επιτροπή 
εξετάσεων. Για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των 
εξετάσεων και την τελική μοριοδότηση των υποψηφίων 
(όπως ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου) είναι 
αρμόδια η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Δ. Υποβολή υποψηφιοτήτων
4. Τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και εντός της προθεσμί-

ας που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη των θέσεων 
(παρ. 2 του παρόντος άρθρου) κάθε ενδιαφερόμενος/η 
υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ. Νεο-
ελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές 
σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και τα 
απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ως εξής:

Στην αίτηση υποψηφιότητας αναγράφει
- το Π.Μ.Σ. στο οποίο επιθυμεί να είναι υποψήφιος,
- την υποχρεωτική ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί 

να εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β) 
της παρ. 5 του παρόντος άρθρου,

- την/τις επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ες, στην/στις οποία/
ες τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από:
- σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας,
- αντίγραφο τίτλου Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) 

του/της υποψήφιου/ας και, εάν αυτό προέρχεται από 
ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής, αναγνώριση από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, με τη δέσμευση 
έγκαιρης προσκόμισης της αναγνώρισης. Υποψηφιότητα 
μπορούν να θέσουν και φοιτητές/τριες που δεν έχουν 
λάβει ακόμη το πτυχίο τους, καταθέτοντας βεβαίωση 
ότι το αργότερο έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των 
εισαγωγικών εξετάσεων του Π.Μ.Σ. θα έχουν προσκομί-
σει τουλάχιστον Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμμα-
τεία του Τμήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών τους, όπου 
θα αποδεικνύεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς και στο 
τελευταίο μάθημα που απαιτείται για τη λήψη του πτυ-
χίου τους,

- Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ή 
αναλυτική βαθμολογία, όπου θα αναγράφονται και οι 
πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α΄ Κύ-
κλου Σπουδών τους,

- αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική 
δραστηριότητα.

Ε. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων
5. α) Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερ-

μηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές σε συνεννόηση 
με την επιτροπή εξετάσεων της παρ. 3 του παρόντος 
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άρθρου ανακοινώνει το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμ-
βρίου κάθε χρόνο το ακριβές πρόγραμμα (ημερομηνίες, 
ώρες, αίθουσες) της διαδικασίας αξιολόγησης των υπο-
ψηφίων. Μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων 
στο γνωστικό αντικείμενο και στις ξένες γλώσσες καθώς 
και της συνέντευξης, η Σ.Ε. συγκεντρώνει τη βαθμολογία 
ανά εξεταζόμενο μάθημα, η οποία δίδεται στη δεκαδική 
κλίμακα, εξετάζει τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση 
έγγραφα και προβαίνει στη μοριοδότηση κάθε υποψή-
φιου/ας. Τα κριτήρια βάσει των οποίων μοριοδοτείται 
κάθε υποψήφιος/α είναι:
• ο γενικός βαθμός πτυχίου (εφόσον είναι του 
ίδιου ή συναφούς επιστημονικού πεδίου με τη 
Νεοελληνική Φιλολογία).

10 %

• ο μέσος όρος των βαθμών1 όλων των μαθη-
μάτων ΝΕΦ στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς 
κατά τις Προπτυχιακές Σπουδές του/της.

20 %

• η υποχρεωτική γραπτή εξέταση στην 
αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική  
γλώσσα με κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 7. 

15 %

• η κατ’ επιλογή του/της (βάσει όσων ορίζονται 
στη συνέχεια της παρούσας  παραγράφου 5β) 
γραπτή εξέταση σε άλλη/ες ξένη/ες 
γλώσσα/ες με κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 5.

5 %

• η γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο 
με κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 5

30 %

• η προφορική συνέντευξη, κατά την οποία 
κρίνεται η προσωπικότητά του/της και η εξοι-
κείωσή του/της με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές και ελέγχεται η 
επιστημονική του/της υποδομή εν γένει 
και η κριτική ικανότητά του/της.

15 %

• τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική 
δραστηριότητα 

5 % 

Σε όλα παραπάνω κριτήρια:
i) η μοριοδότηση σε κάθε κριτήριο γίνεται έως και 

δεύτερο δεκαδικό,
ii) η επίτευξη του κατώτερου βαθμού στη γραπτή εξέ-

ταση του γνωστικού αντικειμένου (5) και στην υποχρεω-
τικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα (7) συνιστά απαραίτητη 
συνθήκη για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης 
της υποψηφιότητας,

iii) στη γραπτή εξέταση της/των επιπλέον ξένης/ων 
γλώσσας/ών η επίτευξη του κατώτερου βαθμού (5) εί-
ναι προϋπόθεση για να πιστωθεί η μοριοδότηση που 
αντιστοιχεί στο κριτήριο αυτό. Κατώτερος συνολικός 
βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Νεοελ-
ληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
είναι το 60% των προβλεπόμενων μορίων.

β) Οι υποψήφιοι/ες του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολο-
γίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές πρέπει 
να εξεταστούν υποχρεωτικά στην αγγλική, γαλλική, γερ-
μανική ή ιταλική γλώσσα, ανάλογα με την επιλογή τους. 
Επίσης, μπορούν να αυξήσουν τη μοριοδότησή τους εάν 

1 Σε περίπτωση πτυχίου που δεν ακολουθεί τη δεκαβάθμια 
κλίμακα, η Σ.Ε. προβαίνει στη σχετική αντιστοίχιση με αιτιολογημέ-
νη έκθεσή της και στη βάση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος 
που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο.

επιλέξουν να εξεταστούν επιπλέον σε μία ή περισσότε-
ρες από τις τέσσερις προβλεπόμενες γλώσσες (αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά), εκτός εκείνης που επέλε-
ξαν για την υποχρεωτική εξέταση. Κατά την εξέταση των 
ξένων γλωσσών επιτρέπεται χρήση έντυπου λεξικού.

Οι ίδιες υποχρεώσεις ως προς τις ξένες γλώσσες ισχύ-
ουν και για υποψήφιους/ες της αλλοδαπής, που όμως 
πρέπει να προσκομίσουν και Πιστοποιητικό Ελληνομά-
θειας επιπέδου τουλάχιστον Β2.

γ) Η ύλη των εξετάσεων στο γνωστικό αντικείμενο 
καθορίζεται ανά διετία από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., περιλαμβάνεται στον 
Οδηγό Σπουδών και αναρτάται στο διαδίκτυο.

δ) Σε περίπτωση που ο τίτλος του Α΄ Κύκλου Σπου-
δών (πτυχίο) δεν είναι ίδιου ή συναφούς επιστημονικού 
πεδίου με τη Νεοελληνική Φιλολογία, η Σ.Ε. αιτιολογεί 
τεκμηριωμένα με ποιον τρόπο πίστωσε ή όχι στον/στην 
υποψήφιο/α τα σχετικά μόρια και, σε περίπτωση που 
εισηγείται να γίνει δεκτός/η ο/η υποψήφιος/α, προτείνει 
ποια προπτυχιακά μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσει 
και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά ο/η υποψήφιος/α, για 
να καλύψει τα κενά των προπτυχιακών σπουδών του/
της, και σε ποιο χρονικό πλαίσιο σε σχέση με τον χρόνο 
των μεταπτυχιακών σπουδών του/της.

6. Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των 
υποψηφίων, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογί-
ας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές συντάσσει 
πρακτικό, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία 
των υποψηφιοτήτων, η διαδικασία αξιολόγησης, η ανα-
λυτική μοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας και για ποιους 
λόγους γίνεται δεκτός/ή ή απορρίπτεται, και καταρτίζει 
Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών με όσους/
όσες γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φι-
λολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές και 
όσους/ες είναι επιλαχόντες/ούσες. Οι επιλαχόντες/ούσες 
μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές έως και ένα έτος έπειτα από 
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σε περίπτωση που 
δεν προχωρήσει σε εγγραφή ή διακόψει τη φοίτηση στο 
Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας κάποιος/α από όσους/
ες αρχικά έγιναν δεκτοί/ές. Η Σ.Ε. αποστέλλει το πρακτικό 
και τον Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών στη 
Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία έχει την 
τελική ευθύνη και αρμοδιότητα για την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. 
Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Άρθρο 7
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνι-
κής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπου-
δές του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται κατ’ 
ελάχιστο στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας. Με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Φιλολογίας έπειτα από εισήγηση 
της Σ.Ε. η διάρκεια φοίτησης μπορεί να παραταθεί έως 
και δύο (2) εξάμηνα με αίτηση του/της φοιτητή/τριας, 
όπου θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ζητεί την 
παράταση.

2. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: 
Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος 
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Φιλολογίας του Α.Π.Θ. προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 η δυνατότητα μερικής 
φοίτησης για εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες, με διάρ-
κεια έως και έξι (6) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται 
και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας, και δυνατότητα παράτασης έως και δύο 
(2) εξάμηνα με τη διαδικασία αίτησης και έγκρισης που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι 
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή 
τους στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης έως και κατά 
τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. 
Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμε-
νικές σπουδές, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά που πιστοποιούν ότι εργάζονται τουλάχιστον 
10 ώρες την εβδομάδα ή ότι εργάζονται σε ώρες που 
δεν τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τα μαθήματα 
του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές, όπως ορίζονται στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα.

Δυνατότητα μερικής φοίτησης με τους ίδιους όρους 
προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες μεταπτυχι-
ακούς/ές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταπο-
κριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος 
«πλήρους» φοίτησης για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους 
(π.χ. ασθένεια, κύηση).

Για την αποδοχή των αιτημάτων μερικής φοίτησης στο 
Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και 
κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας αποφασί-
ζει η Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από εισήγηση της 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας.

3. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: 
Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. προβλέπεται επίσης η δυνατό-
τητα αναστολής φοίτησης για πολύ σοβαρούς λόγους 
(στρατιωτική θητεία, κύηση, λόγοι υγείας, σοβαροί οι-
κογενειακοί λόγοι). Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα και κατά τη 
διάρκειά της ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια χάνει 
τη φοιτητική ιδιότητα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προ-
σμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ - 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΠΟΝΟΜΗ Δ.Μ.Σ.

Α. Οργάνωση Σπουδών
1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: 

Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης της εκπό-
νησης της απαιτούμενης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας, οργανώνονται σε τρία εξάμηνα. Τα δύο πρώτα 
εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα και εργαστήρια, ενώ 
στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωμα-
τική εργασία. Λόγω της κατά τεκμήριο επαρκούς προπαι-
δείας των φοιτητών/τριών στη νεοελληνική γραμματεία 
κατά τις σπουδές τους στα Π.Π.Σ. των Τμημάτων Φιλο-
λογίας, προσφέρονται μαθήματα και εργαστήρια που 
αντιστοιχούν σε 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) έκαστο 
και αποσκοπούν σε εργασία είτε ενασχόλησης με ευρείας 
έκτασης θέματα είτε εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο θέ-

μα.2 Η αξιολόγηση γίνεται με ασκήσεις, μικροεργασίες 
ή άλλες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 
και με τελική γραπτή εργασία. Κατά το τρίτο εξάμηνο 
των σπουδών του/της εκπονεί διπλωματική εργασία 
φόρτου 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε κάθε περί-
πτωση οι υποχρεώσεις κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 
30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ώστε το απονεμόμενο 
Δ.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας αντιστοιχεί συνολικά 
σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS)3.

2. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. 
Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμε-
νικές σπουδές διαμορφώνεται ως εξής:

1ο εξάμηνο σπουδών
ΝΕΦ 600 + 2 μαθήματα ΝΕΦ 3 Χ 10 ECTS
ΝΕΦ 600: Ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και 

συγγραφής (διπλωματικής) εργασίας.
Τα άλλα δύο μαθήματα ΝΕΦ θα εντάσσονται σε δύο 

κύριους άξονες: (α) Ερμηνεία και κριτική λογοτεχνικών 
κειμένων, (β) Κειμενικές σπουδές. Τα μαθήματα αυτά θα 
μπορούν να προσφέρονται και ως εργαστήρια.

2ο εξάμηνο σπουδών
2 μαθήματα ΝΕΦ   2 Χ 10 ECTS
1 μάθημα επιλογής  1 Χ 10 ECTS
Τα δύο μαθήματα ΝΕΦ θα εντάσσονται σε δύο κύριους 

άξονες: (α) Ερμηνεία και κριτική λογοτεχνικών κειμένων, 
(β) Κειμενικές σπουδές. Το μάθημα από τον άξονα των 
Κειμενικών Σπουδών θα έχει υποχρεωτικά χαρακτήρα 
εργαστηρίου. Το δεύτερο μάθημα θα μπορεί να προ-
σφέρεται και ως εργαστήριο. Το μάθημα επιλογής θα 
προέρχεται είτε από τα προσφερόμενα στο ΠΜΣ της ΝΕΦ 
είτε από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος είτε από άλλο ΠΜΣ της 
Φιλοσοφικής Σχολής.

3ο εξάμηνο σπουδών
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 1 Χ 30 ECTS
Ενδεικτικό παράδειγμα με πιθανό σενάριο επιλογών 

φοιτητή/τριας

1ο 
εξάμ. 

ΝΕΦ 600 [1 Χ 10 ECTS] 
Δύο (2) ΝΕΦ ή ένα (1) ΝΕΦ 

και ένα εργαστήριο ΝΕΦ [2 Χ 10 ECTS] 

2ο 
εξάμ. 

Ένα (1) ΝΕΦ και ένα (1) 
εργαστήριο ΝΕΦ [2 Χ 10 ECTS] 

Ένα (1) ΝΕΦ ή μία (1) επιλογή από 
άλλο ΠΜΣ του Τμήματος ή της Σχολής 

[1 Χ 10 ECTS] 
3ο 

εξάμ. Διπλωματική εργασία [30 ECTS] 

2 Τα μαθήματα ΝΕΦ είναι από τα ορισμένα σε ευρεία λίστα 
μαθημάτων, η οποία κατατίθεται στον Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. στη Νεο-
ελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και κάθε 
φοιτητής/τρια επιλέγει ελεύθερα από όσα προσφέρονται κάθε 
εξάμηνο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της. 

3 Όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό αφορούν την πλήρη 
φοίτηση στο Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία. Για φοιτητές/
τριες μερικής φοίτησης οι αναφερόμενες χρονικές προθεσμίες 
ισχύουν εις διπλούν. Οι φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης θα πρέπει 
να μεριμνήσουν, ώστε να κατανείμουν τα μαθήματα σε τέσσερα 
εξάμηνα, με μέγιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων 20 ECTS ανά 
εξάμηνο.
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Β. Μαθήματα και διδασκαλία
3. Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: 

Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές γίνεται στην 
ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σαν αυτή 
που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος 
Κ.Μ.Σ) με αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, μπο-
ρεί να επιτρέπεται η διδασκαλία σε γλώσσα διάφορη 
της Ελληνικής.

4. Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κρι-
τική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. προσφέρονται μαθήματα και εργαστήρια με 
κωδικούς ΝΕΦ. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια αυτά 
προέρχονται οπωσδήποτε από τον εκτενή Κατάλογο 
Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, ο οποίος επισυνάπτεται 
ως Παράρτημα του παρόντος Κ.Μ.Σ. Κάθε φοιτητής/
τρια μπορεί στο δεύτερο εξάμηνο να επιλέξει μάθημα 
εκτός του Καταλόγου αυτού, δηλαδή μάθημα από άλλο 
Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής, τουλάχιστον 10 πι-
στωτικών μονάδων (ECTS), μόνον με τη σύμφωνη γνώμη 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία θα αιτιολογεί πλήρως γιατί 
το συγκεκριμένο μάθημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές και ποιο από τα μαθήματα που 
προβλέπονται στην οργάνωση σπουδών αντικαθιστά. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που φοιτητής/τρια 
μετακινηθεί σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με το Πρό-
γραμμα ERASMUS ή με πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής 
συνεργασίας του Α.Π.Θ.

5. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια στο Π.Μ.Σ. Νεοελλη-
νικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπου-
δές είναι κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Το Π.Μ.Σ. οφείλει να 
προσφέρει τουλάχιστον τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά 
μαθήματα ή εργαστήρια ανά εξάμηνο και οπωσδήποτε 
ένα εργαστήριο στο δεύτερο εξάμηνο. Κάθε μεταπτυ-
χιακό μάθημα έχει σεμιναριακή μορφή και καταλαμ-
βάνει τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, ενώ οι διδακτικές 
εβδομάδες κάθε εξαμήνου ορίζονται σε δεκατρείς (13) 
και εμπίπτουν στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 15 
Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από 1 Μαρ-
τίου έως 10 Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο. Η διδασκαλία 
γίνεται με φυσική παρουσία των διδασκόντων/ουσών 
και των φοιτητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και μόνον σε ιδιαίτερες 
συνθήκες (π.χ. καιρικών συνθηκών, δικαιολογημένης 
απουσίας και αδυναμίας του/της διδάσκοντος/ουσας) 
μπορεί αυτού του τύπου η διδασκαλία να υποκατασταθεί 
από εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση ηλεκτρονι-
κών μέσων και πάντως όχι για περισσότερες από τρεις (3) 
εβδομάδες μέσα στο εξάμηνο. Η προσφορά ολόκληρου 
μαθήματος με εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων είναι δυνατή υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος Κ.Μ.Σ. 
Κάθε εργαστήριο εστιάζει στην απόκτηση τεχνικών και 
δεξιοτήτων και καταλαμβάνει τρεις (3) ώρες εβδομα-
διαίως, ενώ οι εβδομάδες εξάσκησης κάθε εξαμήνου 
ορίζονται σε δεκατρείς (13) και εμπίπτουν στο διάστημα 
από 15 Οκτωβρίου έως 15 Φεβρουαρίου για το χειμερινό 
εξάμηνο και από 1 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου για το εαρινό 

εξάμηνο. Η εξάσκηση γίνεται με φυσική παρουσία των 
διδασκόντων/ουσών και των φοιτητών/τριών στις αίθου-
σες διδασκαλίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και 
μόνον σε ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. καιρικών συνθηκών, 
δικαιολογημένης απουσίας και αδυναμίας του/της διδά-
σκοντος/ουσας) μπορεί αυτού του τύπου η εξάσκηση 
να υποκατασταθεί από εξ αποστάσεως εξάσκηση με τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων και πάντως όχι για περισ-
σότερες από τρεις (3) εβδομάδες μέσα στο εξάμηνο. Η 
προσφορά ολόκληρου εργαστηρίου με εξ αποστάσεως 
εξάσκηση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων είναι δυ-
νατή υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 10 
παρ. 2 του παρόντος Κ.Μ.Σ.

6. Τo περιεχόμενο και η ύλη κάθε μαθήματος και εργα-
στηρίου του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, 
κριτική και κειμενικές σπουδές, οι στόχοι και τα προσδο-
κώμενα αποτελέσματά του, οι υποχρεώσεις των φοιτη-
τών/τριών και ο υπολογισμός του χρονικού φόρτου που 
αναλογεί σε αυτές, καθώς και οι τρόποι αξιολόγησης των 
φοιτητών/τριών περιγράφονται αναλυτικά στα Δελτία 
Μαθημάτων (Μ1) που αναρτώνται στον e-Οδηγό Σπου-
δών του Α.Π.Θ. (qa.auth.gr) και στον διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος Φιλολογίας (www.lit.auth.gr).

7. Η παρακολούθηση των διδασκόμενων μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική, και σε κάθε περίπτωση για να κα-
τοχυρώσει ένας/μία φοιτητής/τρια κάποιο μάθημα ή 
εργαστήριο δεν πρέπει να έχει περισσότερες από τρεις 
(3) απουσίες και βέβαια να έχει ανταποκριθεί σε όλες τις 
υποχρεώσεις που αναθέτει ο/η διδάσκων/ουσα μέσα 
στο οριζόμενο χρονικό πλαίσιο. Επαφίεται στον/στην 
διδάσκοντα/ουσα ο χρόνος που δίνει για την ολοκλή-
ρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών/ητριών ενός 
μαθήματος ή εργαστηρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει η βαθμολογία των μαθημάτων και εργαστη-
ρίων να παραδίδεται στη Γραμματεία έως 30 Απριλίου 
για το χειμερινό εξάμηνο και έως 30 Σεπτεμβρίου για το 
εαρινό εξάμηνο.

8. α) Κατώτερος βαθμός επιτυχίας σε κάθε μάθημα 
ή εργαστήριο είναι το έξι (6) στην κλίμακα από 0 έως 
10 και ο τελικός βαθμός ανακοινώνεται με αριθμό ακέ-
ραιο ή με ακρίβεια το πολύ πρώτου δεκαδικού (9, 9,1, 9,2 
κ.λ.π.). Δεν υπάρχει επαναληπτική εξέταση. Σε περίπτω-
ση αποτυχίας σε διδασκόμενο μάθημα ή εργαστήριο ο/η 
φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει άλλο 
μάθημα ή εργαστήριο σε επόμενο εξάμηνο με όποια 
επίπτωση έχει αυτό στον χρόνο των σπουδών του/της. Η 
βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης 
των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως 
δέκα (10), ως εξής:

Άριστα (8,5 έως 10)
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
β) Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να αποτύχει κατά τη δι-

άρκεια των σπουδών του το πολύ σε δύο (2) μαθήματα. 
Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα των δύο μα-
θημάτων ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται ότι δεν έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: 
Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές. Έχει, ωστόσο, 
το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του να εξεταστεί από 
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τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο 
με το/τα εξεταζόμενο/α μάθημα/ατα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Στην επιτροπή αυτή 
δεν μπορούν να συμμετέχουν οι διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων στα οποία απέτυχε ο/η φοιτητής/τρια. Εάν ο/η 
φοιτητής/τρια αποτύχει και σε αυτή την εξέταση διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, 
κριτική και κειμενικές σπουδές με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

9. Λόγω του ότι τα προσφερόμενα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα αντιστοιχούν το καθένα σε φόρτο εργασίας 10 πιστωτικών μονάδων (10 ECTS), oι 
φοιτητές/τριες που θα επιλέγουν μαθήματα του Π.Μ.Σ ενώ προέρχονται από άλλα Π.Μ.Σ. τα μαθήματα των οποίων 
αντιστοιχούν το καθένα σε φόρτο εργασίας 15 πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), θα έχουν σε κάθε επιλεγόμενο μά-
θημα του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας πρόσθετο φόρτο εργασίας (π.χ. επιπλέον άσκηση, εργασία αυξημένης 
δυσκολίας) ισοδύναμο με 5 πιστωτικές μονάδες (5 ECTS). Για το ποσοστό αυτών των φοιτητών/τριών που θα γίνεται 
δεκτό θα αποφασίζει σε κάθε ακαδημαϊκό έτος η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
1ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ECTS 

Θεωρία
1 ΝΕΦ 600 Υ 300 10 
2 ΝΕΦ ** ΕΥ 300 10 
3 ΝΕΦ ** ΕΥ 300 10 
 Σύνολο ECTS    30 

2ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ECTS 

Θεωρία Εργαστηριακή
άσκηση 

1 ΝΕΦ ** ΕΥ 300 - 10 

2 ΝΕΦ (εργαστηριακό) ** ΕΥ 70 230 10 

3 

ΝΕΦ ή
Μάθημα άλλου ΠΜΣ 

του Τμήματος

** ή
κωδικός άλλου 

μαθήματος
ΠΜΣ του Τμήματος 

ΕΥ 300  10 

 Σύνολο ECTS    30 

3ο Εξάμηνο

α/α  ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ECTS 

Θεωρία

1 Εκπόνηση Διπλωματικής 
Μεταπτυχιακής Εργασίας Υ 900 30 

 Σύνολο ECTS   30 

 ** Τα μαθήματα προσφέρονται κάθε χρόνο από κωδικούς που ορίζονται στην ευρεία λίστα μαθημάτων, η οποία παρατίθεται πα-
ρα-κάτω και θα συμπεριληφθεί στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και 
κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Κωδικός Τίτλος Ώρες ECTS 
NEΦ 600: Eρευνητική Μεθοδολογία: Νεοελληνικές Σπουδές 3 10 
NEΦ 601: Ιστορία και νεοελληνική λογοτεχνία 3 10 
ΝΕΦ 602: Ειδικά θέματα ιστοριογραφίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας 3 10 
NEΦ 603: Eιδικά θέματα ποίησης I 3 10 
NEΦ 604: Eιδικά θέματα ποίησης IΙ 3 10 
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NEΦ 605: Ειδικά θέματα πεζογραφίας I 3 10 
NEΦ 606: Ειδικά θέματα πεζογραφίας II 3 10 
ΝΕΦ 607: Ειδικά θέματα κριτικής Ι 3 10 
NEΦ 608: Eιδικά θέματα κριτικής ΙΙ 3 10 
NEΦ 609: Eρευνητικά ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας I 3 10 
NEΦ 610: Eρευνητικά ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας II 3 10 
NEΦ 611: Νεοελληνικά λογοτεχνικά είδη 3 10 
ΝΕΦ 612: Λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις στη νεοελληνική λογοτεχνία 3 10 
NEΦ 613: Νεοελληνική λογοτεχνία και άλλες τέχνες 3 10 
NEΦ 614: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 3 10 
ΝΕΦ 615: Διαθεματικές προσεγγίσεις 3 10 
ΝΕΦ 616: Ειδικά θέματα ανάγνωσης της λογοτεχνίας Ι 3 10 
ΝΕΦ 617 Ειδικά θέματα ανάγνωσης της λογοτεχνίας ΙΙ 3 10 
ΝΕΦ 618: Διδακτική της λογοτεχνίας Ι 3 10 
ΝΕΦ 619: Διδακτική της λογοτεχνίας ΙΙ 3 10 
ΝΕΦ 620: Ζητήματα βιβλιολογίας Ι 3 10 
ΝΕΦ 621: Ζητήματα βιβλιολογίας ΙΙ 3 10 
ΝΕΦ 622: Ειδικά θέματα βιβλιογραφίας I 3 10 
NEΦ 623: Ειδικά θέματα βιβλιογραφίας II 3 10 
NEΦ 624: Eιδικά εκδοτικά θέματα I 3 10 
NEΦ 625: Ειδικά εκδοτικά θέματα II 3 10 
NEΦ 626: Θεωρία και πράξη των εκδόσεων 3 10 
ΝΕΦ 627: Νεοελληνική φιλολογία και νέες τεχνολογίες 3 10 
ΝΕΦ 628: Ψηφιακές νεοελληνικές σπουδές   
ΝΕΦ 640: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής Ι 3 10 
NEΦ 641: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής ΙΙ 3 10 
ΝΕΦ 642: Εργαστήριο θεωρίας και πράξης των εκδόσεων Ι 3 10 
ΝΕΦ 643: Εργαστήριο θεωρίας και πράξης των εκδόσεων ΙΙ 3 10 
ΝΕΦ 644: Εργαστήριο φιλολογικής και τυπογραφικής επιμέλειας κειμένων 3 10 
NEΦ 645: Εργαστήριο βιβλιογραφίας 3 10 
ΝΕΦ 646: Εργαστήριο βιβλιολογίας 3 10 
NEΦ 647: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογίας και ψηφιακών τεχνολογιών Ι 3 10 
NEΦ 648: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογίας και ψηφιακών τεχνολογιών ΙΙ 3 10 
NEΦ 649: Εργαστήριο γραφής (κριτική, λογοτεχνία, δοκίμιο κ.ά.) 3 10 
NEΦ 650: Εργαστήριο λογοτεχνικής ανάγνωσης 3 10 

Γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία
10. Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, 

κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. είναι υποχρεωτική η εκπόνηση Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε), η οποία αρχίζει 
μετά την επιτυχή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων και 
του δεύτερου εξάμηνου φοίτησης, αλλά όχι εάν ο/η φοι-
τητής/τρια δεν έχει κατοχυρώσει μαθήματα που αντι-
στοιχούν σε τουλάχιστον 50 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Εφόσον πληροί την προϋπόθεση αυτή, ο/η φοιτητής/
τρια υποβάλλει αίτηση προς τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για να 
ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής ερ-
γασίας του/της. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμε-
νος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/
ουσα, που πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. που έχει ίδιο γνωστικό αντικείμενο 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 

Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η 
Σ.Ε. ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και συγκροτεί Τρι-
μελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας. 
Ένα μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι 
ο/η επιβλέπων/ουσα και τα άλλα δύο μέλη της πρέπει να 
είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή μέλη Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. ή άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή και ανα-
γνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής που έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο της ειδίκευσης που ακολουθεί ο/η φοιτητής/
τρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν έως την ολοκλή-
ρωση της Δ.Μ.Ε. προκύψει αντικειμενική αδυναμία ή 
σοβαρός λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της 
επιβλέποντος/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Η εκπαιδευτική άδεια 
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δεν συνιστά λόγο απαγορευτικό για τον ορισμό μέλους 
Δ.Ε.Π. ως επιβλέποντος/ουσας ή ως μέλους Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής Δ.Μ.Ε.

11. Ο/Η επιβλέπων/ουσα έχει το καθήκον να παρακο-
λουθεί την πορεία της Μ.Δ.Ε. και να συμβουλεύει τον/την 
φοιτητή/τρια για τα επιστημονικά ζητήματα που ανα-
κύπτουν κατά την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε του/της. Επίσης 
καθορίζει τους όρους συνεργασίας με τον/την φοιτητή/
τρια και μπορεί να προσδιορίζει συγκεκριμένες υποχρε-
ώσεις (π.χ. συναντήσεις ανά τακτά διαστήματα, προθε-
σμίες για την παράδοση επιμέρους κεφαλαίων κ.λ.π.) στις 
οποίες οφείλει να ανταποκρίνεται ο/η φοιτητής/τρια.

12. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να ολοκληρώσει τη 
Δ.Μ.Ε. εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ορισμού επι-
βλέποντος/ουσας ή, εάν χρειάζεται περισσότερο χρόνο, 
να υποβάλει έγκαιρα αίτηση για παράταση εκπόνησης 
της Δ.Μ.Ε (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του πα-
ρόντος Κ.Μ.Σ.). Στην αίτηση αυτή θα πρέπει απαραιτή-
τως να συναινεί ο/η επιβλέπων/ουσα, ή αλλιώς οφείλει 
να εξηγήσει τεκμηριωμένα την άρνησή του/της βάσει 
της ελλιπούς ανταπόκρισης του/της φοιτητή/τριας στους 
όρους της συνεργασίας τους και να ζητήσει να αντικατα-
σταθεί. Σε αυτή την περίπτωση η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κρίνει τα 
στοιχεία και τεκμηριωμένα εισηγείται την αντικατάσταση 
του/της επιβλέποντος/ουσας ή και τη διαγραφή του/της 
φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: 
Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές. Την ευθύνη 
για την τελική απόφαση έχει η Συνέλευση του Τμήματος 
Φιλολογίας. 

13. Μετά την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/
τρια καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας 
αίτηση εξέτασης/βαθμολόγησης και τρία αντίτυπα της 
Μ.Δ.Ε. του/της. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή παρα-
λαμβάνει την αίτηση και τα αντίτυπα και ορίζει ημερο-
μηνία υποστήριξης της Μ.Δ.Ε., κατά την οποία πρέπει να 
είναι παρόντα και τα τρία μέλη της Επιτροπής με φυσι-
κή παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Η υποστήριξη της 
Μ.Δ.Ε. γίνεται στο πλαίσιο έκτακτου ανοικτού σεμιναρίου 
διάρκειας μίας (1) ώρας, κατά το οποίο ο/η φοιτητής/
τρια παρουσιάζει επί 20-25 λεπτά τη Μ.Δ.Ε. του/της και 
δέχεται ερωτήσεις από τα μέλη της Τριμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Τριμελής Εξεταστική 
Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς παρουσία τρίτων, αποφα-
σίζει εάν εγκρίνει την εργασία, τη βαθμολογεί, λαμβά-
νοντας υπόψη και την παρουσία του/της υποψήφιου/
ας κατά την προηγηθείσα διαδικασία της υποστήριξης, 
και συντάσσει πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Στο πρακτικό 
περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία υποστήριξης, ο 
βαθμός κάθε μέλους και ο τελικός βαθμός της Δ.Μ.Ε. 
με αριθμό ακέραιο ή με ακρίβεια το πολύ πρώτου δε-
καδικού (9, 9,1, 9,2 κ.λπ.). Κατώτερος βαθμός επιτυχίας 
είναι το έξι (6).

14. α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίω-
μα να ζητήσει από φοιτητή/τρια που ενέκρινε τη Δ.Μ.Ε. 
του/της να ενσωματώσει μικρής κλίμακας διορθώσεις 
ή αλλαγές πριν από την τελική κατάθεση της Δ.Μ.Ε. στη 
Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας για την απονομή 
του Δ.Μ.Σ. Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να ανταποκριθεί 

στο αίτημα της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών, οπότε καταθέτει στον/στην επι-
βλέποντα/ουσα τη Δ.Μ.Σ. με τις αλλαγές που του/της 
ζητήθηκαν. Ο/Η επιβλέπων/ουσα ελέγχει την εργασία 
και, εφόσον διαπιστώσει ότι έγιναν οι οφειλόμενες διορ-
θώσεις και αλλαγές, αποστέλλει το πρακτικό στη Γραμ-
ματεία για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απονομής 
του Δ.Μ.Σ. στον/στην φοιτητή/τρια.

β) Η διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της 
Δ.Μ.Ε. γίνεται μία (1) φορά και δεν επαναλαμβάνεται, 
εάν η Δ.Μ.Ε. δεν εγκριθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο/η 
φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 
Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και δεν 
δικαιούται να επανεγγραφεί στο Π.Μ.Σ. αυτό.

15. α) Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να είναι έκτασης 15.000-20.000 
λέξεων. Στο εξώφυλλό της αναγράφονται το Πανε-
πιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 
Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές, 
το όνομα του/της φοιτητή/τριας, ο τίτλος της εργασίας, 
ο χαρακτηρισμός «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-
σία», το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και το έτος 
ολοκλήρωσής της. Στο εσώφυλλο αναγράφονται τα ίδια 
στοιχεία και αντί του/της επιβλέποντος/ουσας τα ονό-
ματα των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι τελευταίες 
σελίδες της εργασίας περιέχουν περίληψή της (έως 200 
λέξεις) στην ελληνική και σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, 
γαλλική, γερμανική ή ιταλική). Η Δ.Μ.Ε. ακολουθεί την 
εκδοτική μορφή (Template) που θα έχει ορίσει το Τμήμα 
Φιλολογίας για τις Δ.Μ.Ε. των Π.Μ.Σ. του και θα βρίσκε-
ται αναρτημένη στον διαδικτυακό του τόπο. Η τήρηση 
των παραπάνω επαφίεται στην ευθύνη της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής.

β) Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία οφείλει να 
πληροί τους βασικούς όρους μιας επιστημονικής με-
λέτης, δηλ. να διαθέτει αρτιότητα φόρμας, δομής και 
περιεχομένου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο/η φοι-
τητής/τρια μπορεί να πραγματευθεί ικανοποιητικά ένα 
επιστημονικό θέμα στο σύνολό του και να το παρουσι-
άσει με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας 
επιστημονικής μελέτης (lege artis). Ο/Η φοιτητής/τρια 
καταθέτοντας τη Μ.Δ.Ε. υποχρεούται να βεβαιώσει ότι 
χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων τηρώντας 
την ακαδημαϊκή δεοντολογία, κάνοντας δηλαδή όλες 
τις δέουσες αναφορές. Η αντιγραφή θεωρείται σοβα-
ρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η 
αντιγραφή ή η χρήση -δημοσιευμένης ή μη- εργασίας 
τρίτου χωρίς τη δέουσα αναφορά σε αυτήν. Η παράθε-
ση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης χωρίς σχετική 
αναφορά σε αυτές μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για απόρριψη της 
εργασίας. Η διαπίστωση λογοκλοπής ακόμη και μετά την 
έγκριση της Μ.Δ.Ε. και την απονομή του Δ.Μ.Σ. μπορεί 
να επισύρει την αφαίρεση του τίτλου αυτού.

Δ. Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.)

16. Μετά τη διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης 
της Μ.Δ.Ε. ο επιβλέπων/ουσα αποστέλλει στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος Φιλολογίας το Πρακτικό της Τριμε-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36114 Τεύχος B’ 2970/19.07.2019

λούς Εξεταστικής Επιτροπής είτε άμεσα, εάν η Μ.Δ.Ε. έχει εγκριθεί χωρίς να ζητηθούν αλλαγές ή εάν δεν έχει εγκριθεί, 
είτε το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών, εάν έχουν ζητηθεί αλλαγές στην εγκριθείσα Δ.Μ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η Δ.Μ.Σ., η Γραμματεία του Τμήματος 
Φιλολογίας προχωρεί σε άμεση διαγραφή του/της φοιτητή/τριας. Μετά την παραλαβή του Πρακτικού της Τριμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής για Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί, η Γραμματεία καλεί τον/την υποψήφια να προσκομίσει 
ό,τι προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ. (π.χ. αντίτυπα της εργασίας ή 
αντίγραφά της σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., τυχόν άλλα δικαιολογητικά) και στη 
συνέχεια εκδίδει το Δ.Μ.Σ.

Η Μ.Δ.Ε. αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό χώρο που διατηρεί το Α.Π.Θ. για όλες τις μεταπτυχιακές εργασίες και 
τις διδακτορικές διατριβές του Ιδρύματος.

17. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές προκύπτει από τον 
σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μ.Δ.Ε. (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των 
μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.), και υπολογίζεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: ο 
βαθμός κάθε μαθήματος και της Μ.Δ.Ε. πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα 
μαθήματα και τη Μ.Δ.Ε.

βαθμός Μ.Δ.Ε. =
άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x ECTS κάθε μαθήματος + βαθμός Μ.Δ.Ε. x ECTS Μ.Δ.Ε.)

άθροισμα (ECTS κάθε μαθήματος + ECTS Μ.Δ.Ε.)

18. Ο τίτλος του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές είναι δημόσιο έγ-
γραφο και απονέμεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.. Στο Δ.Μ.Σ., που εκδίδεται από τη Γραμματεία του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., αναγράφονται το έμβλημα 
και ο τίτλος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Φιλοσοφική Σχολή, το Τμήμα Φιλολογίας, ο τίτλος 
του εγγράφου (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές 
σπουδές), η ειδίκευση του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, η χρονολογία περάτωσης 
των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο γενικός βαθμός του 
Δ.Μ.Σ. και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου), Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη 
συμπεριλαμβανομένου), Άριστα (8,5-10).

Άρθρο 9
ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. προσφέρονται χωρίς τέλη φοίτησης.

2. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέ-
πονται και για τους/τις φοιτητές/ριες του Α΄ Κύκλου Σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών 
συγγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Α.Π.Θ., φοιτητική μέριμνα, εκπρο-
σώπηση σε συλλογικά Όργανα, μετάβαση για ένα χρονικό διάστημα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του 
Προγράμματος Erasmus κ.ά. Το Τμήμα Φιλολογίας οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (προφορική εξέταση, διευκόλυνση πρόσβασης 
στους χώρους εξέτασης κ.τ.λ.). Επίσης έχουν δικαίωμα αίτησης επανεξέτασης σε μάθημα που απέτυχαν (άρθρο 8 
παρ. 9 εδ. β του παρόντος Κ.Μ.Σ.), παράτασης των σπουδών τους, αναστολής της φοίτησής τους ή μερικής φοίτησης 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Κ.Μ.Σ., και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν 
μπορούν να απευθύνονται στους ακαδημαϊκούς συμβούλους τους (άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος Κ.Μ.Σ.).

3. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριεςτου Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές 
σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν ασφαλώς το δικαίωμα διεκδίκησης κάθε υποτροφίας ή βρα-
βείου αριστείας σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Σε περίπτωση που ζητείται γνωμοδότηση οργάνου 
του Τμήματος Φιλολογίας (της Συνέλευσης ή της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.) ή σε περίπτωση που το ίδιο το Π.Μ.Σ. ή το Τμήμα 
Φιλολογίας έχει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας ή βραβείου, τα κριτήρια επιλογής είναι καθαρά ακαδημαϊκά 
(π.χ. επίδοση προπτυχιακών σπουδών, επίδοση στα μεταπτυχιακά μαθήματα, συνέπεια ως προς τις σπουδές κ.λ.π.).

4. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, 
κριτική και κειμενικές σπουδές οφείλουν να κάνουν εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
μέσα στην προθεσμία που ορίζει η σχετική πρόσκληση της Γραμματείας, στην οποία αναφέρονται και τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Επίσης οφείλουν να κάνουν δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο στο 
οποίο έχουν να επιλέξουν μάθημα/ατα.

Ασφαλώς έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους παρακολούθησης των μαθημάτων, να ανταποκρίνονται 
στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων και ο/η επιβλέπων/ουσα της Μ.Δ.Ε., να είναι 
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συνεπείς στις διάφορες προθεσμίες και γενικά να τηρούν 
όσα προβλέπονται για τη φοίτησή τους στον παρόντα 
Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Άρθρο 10
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστη-
ρίων στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, 
κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. αναλαμβάνουν κανονικά τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, με 
ειδίκευση στη Νεοελληνική Φιλολογία.

Έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας 
διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. μπορούν επίσης να αναλά-
βουν

α) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, που 
έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο ή που διδάσκουν 
μαθήματα κατάλληλα για το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φι-
λολογίας.

β) μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας που έχουν 
διδακτορικό σε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο 
με εκείνο του Π.Μ.Σ.

γ) διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ή 
την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, εφόσον 
έχουν διδακτορική διατριβή και ακαδημαϊκό έργο στο 
ίδιο γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ..

δ) αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολο-
γίας με ίδιο γνωστικό αντικείμενο με εκείνο του Π.Μ.Σ.. 
Τα αφυπηρετήσαντα μέλη διδάσκουν χωρίς αμοιβή.

2. Είναι επίσης δυνατό να προσφέρουν μαθήματα στο 
Π.Μ.Σ.:

α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με τη μέθοδο 
της τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και για εξειδικευμένα μαθήματα έπειτα από 
αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας. Σε κάθε περίπτωση 
στα δύο εξάμηνα ενός ακαδημαϊκού έτους δεν μπορεί 
να προσφερθεί πάνω από ένα μάθημα με τηλεδιάσκεψη 
για το πρόγραμμα κάθε ειδίκευσης,

β) Καθηγητές/τριες της αλλοδαπής που επισκέπτονται 
το Α.Π.Θ. για τουλάχιστον ένα εξάμηνο κατά την άδειά 
τους ή με υποτροφία ή στο πλαίσιο προγραμμάτων συ-
νεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί η Συνέλευση 
του Τμήματος Φιλολογίας να αποφασίσει τη διεξαγωγή 
της διδασκαλίας σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής.

3. Οι διδάσκοντες/ουσες που προσφέρουν μάθημα 
στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτι-
κή και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην 
αρχή του εξαμήνου το Δελτίο Μαθήματος στο σύστημα 
e-Οδηγός Σπουδών του Α.Π.Θ. (www.qa.auth.gr), να ενη-
μερώνουν εξαρχής τους/τις φοιτητές/τριες για τις υπο-
χρεώσεις τους και για τον τρόπο αξιολόγησής τους στο 
μάθημα, να συνεργάζονται με τους/τις φοιτήτριες και να 
βοηθούν στην εκπόνηση των εργασιών τους. Με το τέ-
λος κάθε εξαμήνου οι διδάσκοντες/ουσες αξιολογούνται 
από τους/τις φοιτητές/τριες μέσω του συστήματος ηλε-

κτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων/
ουσών του Α.Π.Θ.

Άρθρο 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κρι-
τική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από το 
προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει 
το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Όπως το διδακτικό προ-
σωπικό του Τμήματος επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 
διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων και επίβλεψης 
των Δ.Μ.Ε., αντίστοιχα το προσωπικό στη Γραμματεία, 
τη Βιβλιοθήκη και στο Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων 
Τεχνολογιών του Τμήματος Φιλολογίας επαρκεί για να 
ανταποκριθεί στις γραμματειακές απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. 
και για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ερευνητική ερ-
γασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις Βιβλιο-
θήκες και τα τεχνολογικά μέσα του Τμήματος. Επαρκέ-
στατη είναι και η υλικοτεχνική υποδομή που διατίθεται 
προς χρήση των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων/
ουσών (φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές κ.λπ.).

2. Η αξιοποίηση των ιδίων μέσων του Τμήματος Φι-
λολογίας ελαχιστοποιεί τις απαιτούμενες δαπάνες του 
Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και 
κειμενικές σπουδές. Οι βασικές λειτουργικές ανάγκες του 
Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνικής Φιλολογίας, προκειμένου να 
διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η ποιότητά του συνίστα-
νται σε: α) πρωτίστως ενημέρωση της Βιβλιοθήκης του 
Τμήματος Φιλολογίας με αγορές βιβλίων, περιοδικών και 
ειδικού λογισμικού καθώς και συνδρομές σε ηλεκτρονι-
κές πηγές, β) συντήρηση του υπάρχοντος τεχνικού εξο-
πλισμού και αγορά αναλώσιμων που επιτρέπουν τη λει-
τουργία του, γ) μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού 
για ερευνητικούς σκοπούς, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λ.π. 
και δ) διοργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων, πρόσκληση 
Καθηγητών από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής για διαλέξεις και επιστημονικές ανακοινώ-
σεις, δ) παροχή ανταποδοτικών υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Το Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 
Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές, 
για να ανταποκριθεί σε αυτές τις δαπάνες, έχει έναν προ-
ϋπολογισμό 10.000 ευρώ ετησίως, όπως αποτυπώνεται 
αναλυτικά στην Έκθεση Βιωσιμότητας που συνοδεύει 
την Εισήγηση επανίδρυσής του, και, καθώς δεν έχει έσο-
δα από τέλη φοίτησης, είναι εφικτό να καλύψει αυτόν τον 
προϋπολογισμό με τη χρηματοδότηση από τα αναμενό-
μενα τακτικά έσοδα, όπως είναι ο προϋπολογισμός του 
Υ.Π.Ε.Θ. και του Α.Π.Θ., η ενίσχυση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Α.Π.Θ., πόροι από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, 
δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

3. Η διαχείριση των όποιων εσόδων του Π.Μ.Σ. Νεο-
ελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές 
σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνεται 
από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., και ο απολογισμός εσόδων - 
εξόδων του δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το Α.Π.Θ., που 
έχει την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του των 
σχετικών στοιχείων των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν σε αυτό 
(ν. 4485/2017, άρθρο 37 παρ. 6).
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Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας: 
Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» διαμορφώνεται ως εξής:

Πηγές Χρηματοδότησης Ποσό (€)
2019-2020 

Ποσό (€)
2020-2021 

Ποσό (€)
2021-2022 

Ποσό (€)
2022-2023 

Ποσό (€)
2023-2024 Σύνολο (€) 

Προϋπολογισμός ΑΕΙ και 
Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 

Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€) 
2019-2020 

Ποσό (€) 
2020-2021 

Ποσό (€) 
2021-2022 

Ποσό (€) 
2022-2023 

Ποσό (€) 
2023-2024 Σύνολο (€) 

Δαπάνες εξοπλισμού και
δαπάνες λογισμικού 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 17.500 

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 

Δαπάνες αναλωσίμων 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500 
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως

έξοδα δημοσιότητας - προβολής, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 

οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου. 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 

Συνολικό Ποσό Δαπανών 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Άρθρο 12
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο παρών Κανονισμός του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμή-
ματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., ο οποίος συμμορφώνεται με όσα ορίζει ο ν. 4485/4-8-2017, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στο Κεφάλαιο ΣΤ΄, «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών», και εξειδικεύει όσα προβλέπονται στην Εισήγηση 
Επανίδρυσης του Π.Μ.Σ., ισχύει για τους/τις φοιτητές/τριες που εγγράφονται και φοιτούν στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής 
Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020.

2. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Π.Μ.Σ. του Τμήμα-
τος Φιλολογίας συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους βάσει όσων προβλέπονταν και ίσχυαν στο ιδρυτικό 
ΦΕΚ 3424/τΒ΄/17-8-2018 και στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας (ΦΕΚ 2312/τ.Β΄/13-6-2019), όπως 
αυτός αναγράφεται στους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.

ΠΜΣ: Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός Τίτλος Ώρες ECTS 
NEΦ 600: Eρευνητική Μεθοδολογία: Νεοελληνικές Σπουδές 3 10 
NEΦ 601: Ιστορία και νεοελληνική λογοτεχνία 3 10 
ΝΕΦ 602: Ειδικά θέματα ιστοριογραφίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας 3 10 
NEΦ 603: Eιδικά θέματα ποίησης I 3 10 
NEΦ 604: Eιδικά θέματα ποίησης IΙ 3 10 
NEΦ 605: Ειδικά θέματα πεζογραφίας I 3 10 
NEΦ 606: Ειδικά θέματα πεζογραφίας II 3 10 
ΝΕΦ 607: Ειδικά θέματα κριτικής Ι 3 10 
NEΦ 608: Eιδικά θέματα κριτικής ΙΙ 3 10 
NEΦ 609: Eρευνητικά ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας I 3 10 
NEΦ 610: Eρευνητικά ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας II 3 10 
NEΦ 611: Νεοελληνικά λογοτεχνικά είδη 3 10 
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ΝΕΦ 612: Λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις στη νεοελληνική λογοτεχνία 3 10 
NEΦ 613: Νεοελληνική λογοτεχνία και άλλες τέχνες 3 10 
NEΦ 614: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 3 10 
ΝΕΦ 615: Διαθεματικές προσεγγίσεις 3 10 
ΝΕΦ 616: Ειδικά θέματα ανάγνωσης της λογοτεχνίας Ι 3 10 
ΝΕΦ 617 Ειδικά θέματα ανάγνωσης της λογοτεχνίας ΙΙ 3 10 
ΝΕΦ 618: Διδακτική της λογοτεχνίας Ι 3 10 
ΝΕΦ 619: Διδακτική της λογοτεχνίας ΙΙ 3 10 
ΝΕΦ 620: Ζητήματα βιβλιολογίας Ι 3 10 
ΝΕΦ 621: Ζητήματα βιβλιολογίας ΙΙ 3 10 
ΝΕΦ 622: Ειδικά θέματα βιβλιογραφίας I 3 10 
NEΦ 623: Ειδικά θέματα βιβλιογραφίας II 3 10 
NEΦ 624: Eιδικά εκδοτικά θέματα I 3 10 
NEΦ 625: Ειδικά εκδοτικά θέματα II 3 10 
NEΦ 626: Θεωρία και πράξη των εκδόσεων 3 10 
ΝΕΦ 627: Νεοελληνική φιλολογία και νέες τεχνολογίες 3 10 
ΝΕΦ 628: Ψηφιακές νεοελληνικές σπουδές   
ΝΕΦ 640: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής Ι 3 10 
NEΦ 641: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής ΙΙ 3 10 
ΝΕΦ 642: Εργαστήριο θεωρίας και πράξης των εκδόσεων Ι 3 10 
ΝΕΦ 643: Εργαστήριο θεωρίας και πράξης των εκδόσεων ΙΙ 3 10 
ΝΕΦ 644: Εργαστήριο φιλολογικής και τυπογραφικής επιμέλειας κειμένων 3 10 
NEΦ 645: Εργαστήριο βιβλιογραφίας 3 10 
ΝΕΦ 646: Εργαστήριο βιβλιολογίας 3 10 
NEΦ 647: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογίας και ψηφιακών τεχνολογιών Ι 3 10 
NEΦ 648: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογίας και ψηφιακών τεχνολογιών ΙΙ 3 10 
NEΦ 649: Εργαστήριο γραφής (κριτική, λογοτεχνία, δοκίμιο κ.ά.) 3 10 
NEΦ 650: Εργαστήριο λογοτεχνικής ανάγνωσης 3 10 

Eργαστήριο = workshop, i.e. a usually brief intensive educational program for a relatively small group of people 
that focuses especially on techniques and skills in a particular field

Seminar = a group of advanced students studying under a professor with each doing original research and all 
exchanging results through reports and discussions

ΟΜΑΔΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ
Ερευνητική Μεθοδολογία: ΝΕΦ 600
(Α) Κριτικές, ερμηνευτικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις
Σεμινάρια: ΝΕΦ 601-608, 609-610, 611-612, 613-615, 616-617
Εργαστήρια: ΝΕΦ 640-641, 649-650
(Β) Κειμενικές, βιβλιακές και ψηφιακές προσεγγίσεις:
Σεμινάρια: ΝΕΦ 609-610, 620-626, 627-628
Εργαστήρια: ΝΕΦ 642-646, 647-648
(Γ) Διδακτικές της λογοτεχνίας: ΝΕΦ 619-620
Οι κωδικοί της Α και Β ομάδας μπορούν να επιμεριστούν σε μικρότερες υποομάδες, ώστε ο σχεδιασμός του 

ετήσιου προγράμματος να παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Η ομάδα Γ δεν εντάσσεται 
προς το παρόν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται τρία μαθήματα, από τα οποία τουλάχιστον ένα έχει τη μορφή Εργαστηρίου. Αν 
υπάρξει και δεύτερο Εργαστήριο, καλό είναι να προέρχονται από διαφορετικές ομάδες. Ειδικότερα, η κατανομή 
γίνεται ως εξής:

Α΄εξάμηνο
ΝΕΦ 600
ΝΕΦ Α Σεμινάρια [ένας από τους διαθέσιμους κωδικούς]
ΝΕΦ Β Σεμινάρια [ένας από τους διαθέσιμους κωδικούς]
Β΄ εξάμηνο
ΝΕΦ Α Σεμινάρια [ένας από τους διαθέσιμους κωδικούς]
ΝΕΦ Β Σεμινάρια [ένας από τους διαθέσιμους κωδικούς]
ΝΕΦ Α ή Β Εργαστήριο
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Από τα έξι μαθήματα, τα τέσσερα μόνον εξετάζονται 
με εκπόνηση τελικής γραπτής εργασίας. Το ΝΕΦ 600 εξε-
τάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με μικρές εργασίες 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Το Εργαστήριο εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και 
τη συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες ή εργασία-πρό-
τζεκτ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:  webmaster.et@et.gr *02029701907190016*
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